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  بسم � الرحمن الرحيم

... لتعارفوا  ، وقبائل ، وجعلناكم شعوبا ، كر وانثىذيايھا الناس انا خلقناكم من "
   "..ان � عليم خبير ..  اتقاكم عند � ، ان اكرمكم

  صدق � العظيم

          

  ..  الطبعة الثالثة.. المقدمة 
ول أا� انه  "السفر ا�ول" ومع انه صدر بعد 1952صدر فى عام  "يه سبيلذقل ھ" ا الكتابذھ

ى كرى مرور ث5ثين عاما علذننشره كما ھو وبمناسبة  ، كتاب يتناول الدعوة بالتفصيل والتحديد
ى نشات فيه الحركة السياسية ذمن م5بسات الوقت ال "الجمھوريون" ت اسمھاذالتى اخ ، دعوتنا

  .فى ا�ربعينات  ، والوطنية ضد ا�ستعمار

لتمييز دعوتنا عن  ، ولكنه صالح فى المرحلة ، ا ا�سم � يعبر تعبيرا كافيا عن محتوى دعوتناذھ
ولقد كان ھمنا ا�ول ان  ، وھى خالية الوفاض منه ، مالتى تتسمى باسم ا�س5 ، الدعوات الفارغة

ى يتوكد فيه ان دعوتنا ذيجئ اليوم ال تيح وان كان اسمنا مرحليا ، س5ميايكون محتوى دعوتنا ا
ويومھا يكون اسمنا الحقيقى اسما مشتقا من المعانى . ماھى فى الحقيقة ا� ا�س5م عائدا من جديد 

  . بةالرحيا�نسانية 

  

 ارة الغربية واغتراب ا�نسانالحض

المنقسمة بين النظام  ، بية الحاليةتخلف المدنية الغر ، ه انما ھى لمدنية جديدةذان دعوتنا ھ
 تفقد برع ، والتى ظھر قصورھا عمليا عن حل مشكلة ا�نسان اليوم ، الراسمالى والشيوعى

ولكنھا فشلت فش5 .  والتقنى ، فى المجال المادى ، وانجزت انجازا كبير ، ت فى صنع ا@لةتنواف
 وابرزت ، دتوجسّ  ، صعدت والحق انھا. وتوجيھه  ، فى استيعاب طاقة ا�نسان المعاصر ، ريعاذ
 ، كما قد يظھر فى اول وھلة ، ا ليس عيباذوھ ، ازمة ا�نسان المعاصر اكثر من اى وقت مضى ،

وجعلت منه باحثا عن  ، عتاب الحيرةفقد وضعت ا�نسان اليوم فى ا ، وانما ھو حسنة من حسناتھا
 ى يحيل ا�نسان الى آلة انتاجذال ، ورافضا للمجتمع المادى –القيمة ا�نسانية  –القيمة وراء المادة 

  .طريق الخ5ص انما وضعته فى اوللك ذوھى ب.  يفقد روحه وحريته ، واستھ5ك ،

وا�عراف  ، غترب عن التقاليدم ، وا�جتماعية ، ا�نسان اليوم مغترب عن النظم السياسية
 ، وبالقلق ، واغترابه انما ھو شعوره بالحيرة المطبقة ، والقيم التقليدية ، ماتوالمسل ، والموروثات
يبھا عفويا فى تيار ذثم ھو فى القمة شعوره بفرديته المتميزة التى يرفض ان ي ، وا�ضطراب

وطبيعة  ، طبيعة مادية ، و طبيعتينذھو انه والسبب ا�ساسى فى اغتراب ا�نسان . التطور المادى 
برز  ، الحاجة المادية -ا اشبعت حاجة المعدة والجسد ذفا. فھو مكون من جسد ومن روح  ، روحية

. حنينھا الى �  ، ى صدرت منهذال ، وجوعھا انما ھو حنينھا الى وطنھا ، جوع  الروح
يكون  ، وھو فى المستوى المشعور به ، ھو اغتراب ا�نسان عن � ، فا�غتراب فى ا�صل

 ، فى رفضه للمادة ولكن ھناك مستوى غير مشعور به وھو ما برز ل5نسان المعاصر ، واضحا
وھو بحث فى الحقيقة عن � . فى بحثه عن نفسه .. وعن الحرية  ، وفى بحثه عن القيمة ا�نسانية

يرھا فى ا@ونة ا�خيرة الى مظاھر من لك يفسر لنا اتجاه الشباب الرافض فى اوروبا وغذولعل 
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 ، او تبنى نوع من المسيحية ليس لھا ع5قة بالقديم ، التدين غريبة منھا اللجوء الى العقائد الھندوسية
  .ا تتصور المسيح تصورا جديدا موان

 

  ا�زمات تجتاح العالم   
 ، اقتدار الحضارة الغربية فمع ، مشكلة المجتمع اليوم ، ومشكلة ا�نسان المعاصر ھى لدى التمادى

فقد  ، واستخدام ا@لة لعون ا�نسان ، �خصاب الحياة البشرية  ، فى ميدان تطويع القوى المادية
لك ذلك حاجة حياة او موت ذوالس5م ھو حاجة البشرية اليوم وھو فى . عجزت عن تحقيق الس5م 

 ، متنافرة ، بشرية يهعيش فتان ا الكوكب اضيق من ذقد جعل ھ ، بان تقدم المواص5ت الحديثة
قد وضع ا�نسانية امام احد  ، ةببل ان اختراع وسائل الحرب والدمار الرھي. متحاربة فيما بينھا

  .. اما الس5م واما الدمار والفناء  ، طريقين

فانھا ايضا تقف عاجزة امام  ، والحضارة الحالية وبفلسفتھا ا�جتماعية مع فشلھا فى تحقيق الس5م
التي أبرزت تناقضات النظام  ، العالمى صادقمتھا ازمة ا�قتوعلى  ، زمات المت5حقة فى العالما�

والتي  ، التي تجتاح العالم ، وظھرت في الموجة الحادة من التضخم والغ5ء.. الرأسمالي والشيوعي 
ي يعاني من عدم ذال ، وفي أزمة النظام النقدي العالمي ، اشد المعاناة ، يعاني منھا الناس جميعا

 ، اءذاء العالمي التي تھدد البشرية بالمجاعات واOمراض ونقصان الغذوفي أزمة الغ.. اNستقرار 
المتواصلة والنزاعات  ، ثم في أزمة اNنفجار السكاني وأزمة الطاقة زيادة علي مشاكل الحروب

وأكدت له وحدة  ، ن الدوليه اOزمات علمت اNنسان ضرورة التعاوذإن ھ.. واNقليمية  ، العنصرية
  .وضرورة تكاتفه لمجابھة اOخطار التي تھدد وجوده ، مصيره

  

  قصور الفلسفات المعاصرة وعلي رأسھا الشيوعية
قلنا أن الحضارة الغربية بفلسفتھا اNجتماعية قد فشلت في تنظيم مجتمع اليوم Oنھا تقوم علي أديم 

والحضارة . شيوعية الي قطعھا صلة اNنسان بالغيبا التفكير المادي بالذوقد تمادي ھ ، مادي
فإنھما تقومان  ، في ظاھر اOمر ، والرأسمالية وإن إختلفتا ، الغربية إنما فشلت Oن الفكرة الشيوعية

ا التفكير المادي ذولقد عجز ھ. ھو التفكير المادي ، وتنطلقان من منطلق واحد ، علي أديم واحد
 ، يبحث عن الحرية ، ي يبحث عن القيمة وراء المادةذال ، ن اليومطاقة انسا بشقيه عن استيعاب

 ، ورفضه للمجتمع المادي ، ي أعلن تمرده في الشرق والغرب في ثورات الط5ب والشبابذوال
ويفرض عليه المجتمع نمطا معينا . وتحطم فيه مواھب اNنسان وطاقاته ، يمارس صناعة القيمي ذال

  .من التعامل ا@لي الجاف ، خ5قا معينةوأ ، من السلوك اNستھ5كي

وحاجة  ، Oنھا لم تستطع أن توفق بين حاجة الفرد للحرية ، ه الفلسفات اNجتماعيةذوأيضا فشلت ھ
 ، ع فأھدرت قيمتهميوعية قد جعلت الفرد وسيلة المجتفالش ، الجماعة للعدالة اNجتماعية الشاملة

أما الرأسمالية في . وعلي ديكتاتورية الدولة ، ر والعنفوأقامت نظامھا علي القھ ، وحقه ، وحريته
واستغ5ل  ، فھي نظام للتسلط اNقتصادي ، فإنھا قامت علي إھدار حقوق اOفراد ، الطرف ا@خر

ولكنھا �  ، تعطي الفرد حرية اNنتخاب والترشيح ، ثم ھي تمارس ديمقراطية زائفة ، العمال
 ميحلي يمكنه أن يوجھه Oن يصوت لجھة ما بالتصريح أو بالتذال ، تحرره من إستعباد الرأسمالي له

وفي أحسن اOحوال يمكن للرأسمالي شراء صوته  ، يملك قوته Oن الرأسمالي ، لكذفيفعل  ،
أو بمقدرته علي شراء  ، بل يمكنه أن يصنع ويزيف الرأي العام بإمت5كه للصحف ، بوسائل عديدة
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دة وؤالحرية مو ، ية مع النظام الشيوعيالنظام الرأسمالي و� حر ف5 حرية مع. حديثھا أو صمتھا
 ، ين النظامينذلك � مستقبل لھذول ، اليوم واحتياج إنسان ِطْلَبةوالحرية ھي  ، في ك5 النظامين

  .Oنھما � يوافيان إحتياج اNنسان

  

  اليسار الجديد
ومن تحد واضح Oصولھا  ، التطبيقكياء الماركسية بما يواجه النظرية من فشل في ذولقد شعر أ

ي حاول تعديل التعاليم ذوال ، ھا فيما سمي باليسار الجديدذاھب في محاولة إنقاذھبوا مذف ، النظرية
وفي . ي طرحته الحياةذبما يتناسب مع الواقع الديالكتيكي الجديد ال ، اOساسية للفكرة الماركسية

ي أدخل تغييرات جوھرية تمس ذال ، عھد لينين نفسه ذنالحق أن تعديل الفكرة الماركسية إنما بدأ م
 ، فھو قد طبق النظرية في دولة زراعية لم تنضج فيھا الظروف الثورية ، أسس النظرية الماركسية

فروسيا لم تدخل . كما يظن كارل ماركس ، التي تضع العمال في قيادة حركة الثورة والتغيير
إضطر لينين الي إدخال الف5حين والمثقفين الوطنيين في لك ذول. اك ا� في حيز ضيقذالصناعة آن

المخالف للنظرية في  ، ا اOساسذوقام بإنشاء الحزب علي ھ ، العمال الصغيرة تحالف مع طبقة
ولمخالفات لينين للنظرية فقد فكر الماركسيون في إضافته كمنظر ثان مع كارل ماركس . أصولھا

  .” ية اللينينيةالماركس” فيقولون عن أعماله وأقواله

ھو إضطرار النظام الروسي نتيجة  ، ولعل من أبرز اNنحرافات التي واجھت التطبيق الماركسي
الي إعطاء حوافز ربح  ، وبالرغم من الرقابة البوليسية علي العمل ، لYنخفاض المتوالي لYنتاج

البرافدا من قبل  ريدةجوالتي دار حولھا نقاش ضاف في . فيما سمي بحوافز ليبرمان ، للعمال
 ، ا النقاش بأنھا زحف رأسمالي علي اNشتراكيةذووصفھا بعضھم في ھ ، اNقتصاديين السوفييت

 ، فھي نكسة لحافز العمل الرأسمالي لم تجد الشيوعية منھا بدا ، لكذو انھا لك. وأعلنوا معارضتھا
لك ذواقامة المجتمع ب ، اZوھي لم تجد منه مفرا Oن نظريتھا إنما تقوم علي قطع صلة اNنسان ب

 ، والتضحية ، مما أفقدھا القدرة علي إعطاء أي حافز لYنتاج ، ھي القيمة المادية ، علي قيمة واحدة
  .فأضطرت للحافز المادي

وھا ھو اليسار الجديد وبتحليله لظواھر المجتمع الصناعي والمجتمع اNنساني اليوم يخلص الي 
فيقرر مفكروه ومنھم ھربرت ماركوس أن اOداة  ، ئج كارل ماركسلكثير من نتا ، نتائج مغايرة

وأعتمد  ، في تحليله لظاھرة الطبقات ، اعتمادا أساسيا ، الثورية التي أعتمد عليھا كارل ماركس
 لكذو ، قد مسخت وصارت أداة سلبية –وھي طبقة العمال  –ه اOداة ذھ ، عليھا في القيام بالثورة

وتھيئة فرص  ، رفع أجورھمبو ، باعترافه بتنظيمات العمال ، مالي لثوريتھاNمتصاص النظام الرأس
سواء بسواء مع ا@خرين ثم بم5قاة  ، المعيشة الحسنة لھم وفرص اNستمتاع بمباھج الحضارة

وبنھاية ثورية . وتطبيقه لبعض مظاھرھا ، في منتصف الطريق ، النظام الرأسمالي لYشتراكية
 "اOوتوميشن" لك فإن نظامذأكثر من  ، الماركسية قاضية ومميتة للنظريةسددت ضربة  ، العمال

لك بواسطة العقول ذو ، بدون تدخل من أحد ، ي تدار به المصانع في جميع عملياتھاذوھو النظام ال
والتي تعاني اليوم ومن  ، ي بدأ ينتشر سيؤدي الي نھاية الطبقة العاملةذا النظام الذھ. اNلكترونية

تكون أقل  ، كل يوم جديد ، Oن ا@�ت الحديثة ، في عددھا ، قدم ا@لة من إنحسار كبيرجراء ت
سماھا  ، وھؤ�ء يشكلون طبقة جديدة. وھي قد تحتاج للفنيين المدربين أكثر ، إحتياجا للعامل

ا ذوبھ .التكنوقراطيين والمديرين المسؤلين عن عمليات اNنتاج جميعھااليساريون الجدد طبقة 
يسعي  وإنما ، � يمتص اOداة الثورية فقط ، فقد واجھت الماركسية تحديا سافرا ، تطور العلميال

Nيقاظ الطبقة  ، فأقترحوا الط5ب ، ر اليساريون الجدد في طبقة أخري للقيام بالثورةوفكّ . Nعدامھا
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تورية والقھر مرفوضة وحرية الفرد Oن الديكتا ، ورأوا إعطاء المزيد من اNعتبار لكينونة ، العاملة
ين تمردوا علي أسس جوھرية ذوفي إتجاه اليسار الجديد إنساق الماركسيون ال. تماما من إنسان اليوم

والوصول للسلطة عن الطريق البرلماني  ، وتبنوا نظام تعدد اOحزاب ، في النظرية الماركسية
وكان علي . شيوعية أخري والحزب الشيوعي اNيطالي وأحزاب ، ومنھم الحزب الشيوعي الفرنسي

ا التخبط والتردد يقرر ذكل ھ. لك في فرنسا جورج مارشيه وقبله بوقت قصير كان غاروديذرأس 
  .بوضوح نھاية التجربة الماركسية وتصدعھا في جميع الجبھات

  

  "ا4شتراكية والديمقراطية معا" الكتلة الثالثة
فإنا نرشح اNس5م  ، وموقفه الفكري ، Nجتماعيموقفه ا ، ي استعرضناه للعالمذا الموقف الذوأمام ھ

فتعيد توحيد  ، ھبي في العالم لمصلحتھاذالتي تستطيع أن تصفي الصراع الم ، ليكون الكتلة الثالثة
ولقد كان  ، المادي العم5ق ، وبعث الروح في ھيكلھا ، بتلقيح الحضارة الغربية الحاضرة ، العالم

فقد ظھروا باNس5م في  ، وھو ممكن اليوم ، في الجزيرة العربية ، لك ممكنا في في ماضي أس5فناذ
 –وبرزوا به بين الحضارة الفارسية  ، فأشعلوا به الثورة في نفوسھم ، ومتخلفة ، منطقة مجدبة

استطاعت أن تصفي وبسرعة الكتلتين  ، كتلة ثالثة –الغربية  –والحضارة الرومانية  –الشرقية 
. والتاريخ اليوم يعيد نفسه وإن اختلفت الصورة. طوي تراثھما تحت جناحھاوت ، الشرقية والغربية

وبمقدرتھا علي إحراز  ، بمقدرتھا علي حل مشاكل اNنسان ، ا أنبعثت الثورة اNس5مية الثانيةذفإ
وحاجة الجماعة للعدالة  ، وإحراز التوفيق بين حاجة الفرد للحرية الفردية المطلقة ، الس5م

 ومقدرة اNس5م علي.. مدنية اNنسانية الشاملة  –فإنھا ستبني مدنية المستقبل  ، الشاملةاNجتماعية 
وفي أن تشريعه يقوم علي  ، إنما تكمن في التوحيد ، التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة

فسعادة الفرد طريقھا اسعاده وخدمته . ك5ھما مكمل ل\خر ، وشريعة معام5ت ، شريعة عبادات
الفرصة في تطبيق  ، ي يعطي اNس5م وحدهذوالجماعة ھو ال ، ا التوفيق بين الفردذھ. \خرينل

ا ذلفقدانھا القدرة علي ھ ، ي يمتنع تطبيقه علي جميع اOنظمةذوال ، النظام اNشتراكي الديمقراطي
  .التوفيق بين حاجة الجماعة وحاجة الفرد

ا ذھ. عنصر اOخ5ق ، لك Nمت5كه عنصر الروحذ. مقبلةإننا نرشح اNس5م لبعث المدنية الجديدة ال
ثم Oن اNس5م . ي بفقدانه جردت الحضارة الغربية من فرصة قيادة مستقبل البشريةذالعنصر ال

 ، قد أعطي منزلة الشرف للحرية ، والمجتمع في مرتبة الوسيلة ، بوضعه الفرد في مرتبة الغاية
ي يمكن به حل مشكلة إغتراب ذOن اNس5م يملك المنھاج الثم . والحرية ھي قضية إنسان اليوم

  ..اNنسان ويمكن تحريره من حالة القلق واNضطراب 

 ، بتحريرھا من الخوف والكبت ، وظف منھاجه لتحقيق الصحة للنفس ، فاNس5م علم نفس
. صدرت ي منهذوصلھا بأصلھا البو ، وباط5قھا من اسار العقد النفسية ، الموروث والمكتسب

 ، وتلقيحه ، ومقدرته علي تبني الثراث اNنساني جميعه ، ولمقدرة اNس5م علي تحقيق الس5م
فإن اNس5م ھو صاحب المدنية  ، ه المقدرة علي المواءمة والتبني والتصحيحذبھ.. وصقله وتوجيھه 

 ، ي مدنية إنسانيةالتي تشارك فيھا اNنسانية جمعاء الشرق والغرب والجنوب والشمال فھ ، المقبلة
  .ع5ئق الناس علي الس5م والمحبة والصلة وھي مدنية تقيم ، الدين فيھا علم وتحقيق

ه المدنية في تطبيقھا في داخل منزلنا السودان ذج ھذيعطي نمو "ه سبيليذقل ھ" ا الكتابذھ
 .ج يأتي التطبيق في العالم أجمعذا النموذوبالتمادي في ھ
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  قل ھذه سبيلى
  

  ا�جتماع - دا�قتصا

  المرأة –التعليم 
  
  

  

  ا4ھداء
الي اNنسانية التي أزرت بھا ضراوة الوحشية 
فأفسدت في اOرض وقطعت أرحامھا نقدم المدنية 

  ي القربيذالتي تقوم علي العدل واNحسان وإيتاء 

  

  1952الحزب الجمھوري 
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  بسم � الرحمن الرحيم

عوا لكم فأخشوھم فزادھم الذين قال لھم الناس إن الناس قد جم((
   ))إيمانا وقالوا حسبنا � ونعم الوكيل

        صدق � العظيم

  

  الحزب الجمھورى : ا�سم 

  الحرية لنا ولسوانا: الشعار 

  تحقيق العدالة ا�جتماعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة : المبدأ 

ره داخل حدود السودان الجغرافية ح ، ديمقراطية ، جمھورية ، ودانيةسقيام حكومة : الوسيلة 
  وذلك بالعمل المتصل  1934القائمة الى عام 

  الوحدة القومية  "أ" 

  ترقية الفرد من رجل وامراة "ب" 

  محاربة الخوف "ج" 

  بالعمل الصادق والقول المقتصد  الدعاية للسودان  "د" 

خاص ومع سائر  توطيد الع5قات مع الب5د ا�س5مية والب5د المجاورة بوجه  "و" 
  ب5د المعمورة بوجه عام 

  : العضوية 

  سنة  18لكل سودانى او سودانية بلغت من العمر   "أ" 

لكل مواطن ولد بالسودان او كانت اقامته فيه � تقل عن عشر سنوات لم  "ب" 
  يغادر خ5لھا الب5د

  : مال الحزب 

  ب الحز أجلھا نشأيصرف مال الحزب فى تحقيق ا�غراض التى من 
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  مذكرة تفسيرية
الحزب الجمھورى دعوة الى مدنية جديدة تخلف المدنية الغربية المادية الحاضرة التى اعلنت 

 لم ا�رواح ثماف5سھا بلسان الحديد والنار فى ھذه الحروب الطواحن التى محقت ا�رزاق وازھقت 
ة استعداد لمعاودة الصيال وقد انطوت الضلوع على حفائظ تجعل فترة الس5م فتر تضع اوزارھا ا�

  ..من جديد بصورة اكثر بشاعة واشد تسعيرا 

ديمقراطية اشتراكية تؤلف بين القيم  والفلسفة ا�جتماعية التى تقوم عليھا تلك المدنية الجديدة
الروحية وطبائع الوجود المادى تاليفا متناسقا مبرأ على السواء من تفريط المادية الغربية التى 

نسانية موك5 بمطالب المعدة والجسد ومن افراط الروحانية الشرقية التى اقامت جعلت سعى ا�
وط5ئع ھذه  ، بين ا�حياء يجود المادومن كل مجھود يرمى  الى تحسين ال فلسفتھا على التحقير

اى وسط بين تفريط  "وكذلك جعلناكم امة وسطا" قال تعالى فيھمالمدنية  الجديدة اھل القرآن الذين 
الذى تقدم بحل  "القرآن" ب المادى وافراط الشرق الروحانى ودستور ھذه المدنية الجديدةالغر

مسالة التوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية : تاريخية التى اعيت حكمة الف5سفةالمسالة ال
نسانية فانھا وسمة ھذه المدنية الجديدة ا�.. المطلقة وحاجة الجماعة الى العدالة ا�جتماعية الشاملة 

الحرية والرفاھية  وان الطبيعة البشرية حيث وجدت فھى بشرية وانترى ان ا�سرة البشرية وحدة 
   .حق مقدس طبيعى ل5سود وا�بيض وا�حمر وا�صفر

وسيبدا الحزب الجمھورى بتنظيم منزله ومنزل الحزب الجمھورى السودان بكامل حدوده الجغرافية 
قبل ان أن تطبق داخل ھذه الحدود المدنية الجديدة � بد لھا ك بان ھذه ذل 1934القائمة الى عام 

الضاربة فى التيه وأول خطوة فى سبيل تطبيقھا اج5ء ا�ستعمار  غبة5تسترعى انتباه ا�نسانية ال
 ، ا�مرتاما ناجزا وس5حنا فى اج5ء ا�ستعمار عدم التعاون معه اول  افى جميع مظاھره اج5ء

أصبح بقاء اNستعمار  فإذا تم ذلك فقد ، ا�مرالتعاون ھذه درجة العصيان المدنى اخر بعدم  نبلغ
العصيان المدنى فھو ا�ستقتال فى سبيل نشر الدعوة حتى  سبيلنا الى تحقيقما أو.  ضربا من المحال

لعامة ئل ااسواحد يفھم افراده الم بخلق سودان يؤمن بذاتية متميزة ومصير الوحدة القومية تتم لنا
على نحو قريب من قريب فتزول بذلك الفوارق الوضعية من اجتماعية وسياسية فترتبط اجزاء 
القطر من شماله وجنوبه وشرقه وغربه فيصبح كتلة سياسية واجتماعية متحدة المنافع متقاربة 

  ..ا�حساس 

  

  رات عن المدنية ا4س7ميةذش

  المرأة –التعليم  –ا4جتماع  –ا4قتصاد 
والفرد السعيد من تمتع بجمال .. حياة انجاب الفرد السعيد وھي ھي غاية الحكومة الصالحة غاية ال
ا حقق فرديته التي ينماز ذوجمال العقل للفرد ا� إ ، الجسم لو� يتوفر جما. وجمال العقل ، الجسم

ولكي يحقق كل فرد فرديته � بد من الحرية وعلي رأسھا الحرية من . سائر أفراد القطيعبھا عن 
والحرية من الجھل  ، ھما الحرية من الفقر من الخوف تقوم علي حريتين إثنين والحرية. الخوف

 ، ولكفل ھاتين الحريتين اللتين ھما إرھاص للحرية من الخوف وجب أن تكون الحكومة إشتراكية
ه الحكومة ذوھ ، والديمقراطية للحرية من الجھل ، فاNشتراكية للحرية من الفقر. طيةديمقرا
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و سنتحدث فيما يلي بإيجاز شديد عما نريد  "بالجمھورية" ھي التي عنيناھا ، اNشتراكية الديمقراطية
   .باNشتراكية وبالديمقراطية

  

  ا4شتراكية
ق ذارد الطبيعية فبالحوأما تنمية الم.. لة توزيع الثروة وعدا ، اNشتراكية تنمية الموارد الطبيعية  -1

بالعلوم التجريبية والطبيعية والخبرة بإختراع ا@لة أو بإستخدامھا في جميع وسائل  الفني والمعرفة
وأما عدالة . اNنتاج إستخداما مقصودا به الي توفير الفراغ وتوفير المتاع وباNدارة الحازمة الرشيدة

فتعني المساواة اNقتصادية وھي أن يكون ھناك حد أدني لدخل الفرد يستطيع في توزيع الثروة 
ين � ذا الحد مكفو� حتي للعجزة الذحدوده أن يعيش عيشة تليق باNنسان الكريم علي أن يكون ھ

وكلما زادت الثروة بنماء الموارد الطبيعية كلما أرتفع الحد اOدني  ، وحتي لYطفال ، ينتجون
  .تي تتحقق الرفاھية لكل فرد من أفراد المجموعةللدخول ح

لتحقيق المساواة اNقتصادية وجب أن تكون جميع موارد الثروة ملكا للمجموعة تديرھا   -2
لمصلحتھا علي أسس تعاونية تمدھا الحكومة المركزية بالخبرة الفنية والتوجيه الرشيد كلما أقتضت 

  .يع ما يحتاجونهالحال حتي يعمل الناس Oنفسھم بأنفسھم جم

 ، اOرض جميعھا ملك للمجموعة توزع علي قاعدة اNيجارات � علي قاعدة الملكية الفردية  -3
  .تعينھا الحكومة المركزية بالخبرة الفنية والتوجيه الرشيد وتدار علي طريقة الجمعيات التعاونية

ث والسيارة الي آخر ما � الملكية الفردية تقتصر علي ملكية المنزل والحديقة حوله واOثا  -4
  .يستلزم استخدام مواطن استخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مستخدمه

ارد اOخري توجھه الحكومة المركزية الي إنشاء موارد للرزق والزائد من ريع اOرض والم  -5
  .مناسبة في أنحاء القطر التي � تتمتع بموارد طبيعية سخية

كل ما يحتاجونه بأنفسھم علي الطريقة التعاونية ف5 ينتظروا من  مھم جدا ان يعمل الناس  -6
لك أدني أن يجنبھم خطر الحكومة ذرة عليھم فإن ذالحكومة المركزية ا� اNعانة بالخبرة الفنية المتع

غاشمة تفوت علي اOفراد فرصة اNستمتاع بالحرية  قوة تنقلب معھا دكتاتوريةالمركزية القوية 
  .ي وحدھا الغاية وراء النظم الحكوميةالفردية التي ھ

للحكومة المركزية حق اNشراف علي توزيع الدخل القومي بين المناطق الكثيرة اNنتاج والقليلة   -7
  .اNنتاج حتي تتحقق المساواة اNقتصادية بين أبناء القطر الواحد

ليلة اNنتاج علي  أساس طق الكثيرة والقا� توزع الحكومة المركزية الدخل القومي بين المن  -8
  .الصدقة و� اNحسان وإنما في شكل مشاريع إنتاج تمكن اOفراد من الكسب بالعمل

علي الحكومة المركزية استج5ب ا@�ت وتنظيم التدريب الفني حتي تقل الحاجة الي استخدام  -9
الفنون وا@داب  اOيدي وحتي يتوفر اNنتاج فيتفرغ الناس للدرس وللتأمل وللYستمتاع بثمرات

  .والعلوم

فيجب أن  ، الحكومة المركزية مسئولة عن تنمية موارد الثروة الطبيعية وأھمھا المورد البشري -10
  .وفرص التمدين ، وفرص التعليم ، وأن تكفل له المساواة في فرص الصحة ، توفر له

أكبر واجبات  ، � لينو ، محاربة � ھوادة فيھا ، محاربة الفقر حيث وجد وبأي صورة وجد  -11
  .الحكومة المركزية فإن الطبيعة البشرية � تضار بشيء ما تضار بالحاجة والخصاصة
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  الديمقراطية
وھي الديمقراطية التي  ، تلك ھي الديمقراطية الشعبية: حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب

علي حقه في الحرية وحقه في الحياة وقد ينبغي أن نعلم ھنا أن الشعب المستنير اليقظ الساھر . نريد
ا ما أردنا الديمقراطية حقا فقد وجب أن ذي يستطيع أن يحقق الديمقراطية الشعبية فإذوحده ھو ال

لك أن نجعل حق اNنتخاب � يناله ذنميز المعرفة ونحترمھا وأن نميز العارفين ونحترمھم ووجب ل
ا توسيع ھاتين الدائرتين حتي تشمل أو�ھما ا� المواطن الحائز علي حظ أخص علي أن نجعل وكدن

اطنين رجا� ونساء علي ووحتي تشمل ثانيتھما أكبر عدد ممكن من الم كل مواطن وكل مواطنة
 ، لك فقد وجب أن تكون أكبر وزارة في الحكومة الصالحة وزارة المعارفذلك كذا كان ذفإ. السواء

شعب تعليما شام5 برصد أغلب ميزانيتھا Nنشاء علي عاتق الحكومة الصالحة يقع واجب تعليم ال ذإ
المدارس وإعداد المدرسين حتي يتمكن سائر الشعب من المشاركة الفعالة في إنتخاب حكامه 
ومراقبتھم ومحاسبتھم علي جميع ما يأتون وما يدعون فإن ثمن الحرية الفردية دوام السھر علي 

  .رعايتھا

 مرافقھا بحيث يكون تنوير الشعب ھدفھا اOول فالمشرععلي الحكومة الصالحة أن ترتب جميع  -1
مدرسين للشعب يعينوه  ، كل في مجاله ، واNداري والبوليس يجب أن يكونوا جميعا ، والقاضي ،

علي إكتساب العفة وحفظ الكرامة وحب النظام وإحترام القانون والحرص علي أداء الواجب 
اب وتجميل القبيح وفي أن يحرص كل فرد علي أن والتفاني في الخدمة العامة وفي تعمير الخر

لك أدني أن يخلق رأيا عاما ذفإن  ، أعمر بمعاني الخير والحب والمرحمة مما وجدھا ةاالحييترك 
  .طيبة ، ثرة ، حكيما وأن يھيء بيئة سليمة تعين منابع الخير المستكنة في الصدور أن تنبجس

يجب أن يعملوا كل شيء Oنفسھم بأنفسھم علي أسلوب  في الحديث عن اNشتراكية قلنا أن الناس -2
الجمعيات التعاونية ونقول ھنا في الحديث عن الديمقراطية أن الناس يجب أن يعملوا كل شيء 
Oنفسھم بأنفسھم علي أسلوب الحكومات المحلية فتتنافس الحكومات المحلية فيما بينھا في تحقيق 

. عيد وفي نشر التعليم وتقليل الجرائم واستتباب اOمنالمجموعة الصالحة وفي إنجاب الفرد الس
وعلي الحكومة المركزية أن تشرف علي تنسيق جھود الحكومات المحلية المختلفة حتي يتقدم القطر 

  .نحو الحضارة كوحدة متماسكة

تشرف  "كل واحد يعلم واحد" واجب تنوير الشعب يقع علي اOفراد المتعلمين أيضا علي قاعدة -3
  .لك الجمعيات الخيرية والحكومات المحليةذعلي 

في الحديث عن اNشتراكية قلنا علي الحكومة المركزية واجب تنمية الموارد الطبيعية للثروة  -4
ه الموارد المورد البشري فإن علي عدده ونوعه تتوقف تنمية الثروة المعدنية ذونقول ھنا أن أھم ھ

عدده و أن تستجيد نوعه بالرعاية الصحية والتعليم  نميوالنباتية والحيوانية فواجب الحكومة أن ت
فإن الفرد الصحيح المتعلم � بد منتج عقليا وعضليا إنتاجا يزيد في الثروة القومية من جميع نواحيھا 

لك أن الفرد الصحيح المتعلم � تطيب له نفسه بإستھ5ك كل ما ينتج Oنه يفكر في ذيضاف الي 
ا كان اOفراد � ينتجون أكثر ذيعلم أن المساواة اNقتصادية � تتيسر إمصلحة الجماعة وھو � بد 

  .مما يستھلكون

  

  التعليم
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ھن وس5مة ذفإن بصفاء ال ، العقل والقلب من أسر اOوھام: التعليم تحرير المواھب الطبيعية -1
  .القلب تتحقق حياة الفكر وحياة الشعور وھي وحدھا الحياة الكاملة السعيدة

ا� أنا نستطيع بالنسبة لنتائجه المباشرة أن  ، ن أغراض التعليم في سبحاتھا العليا واحدةمع أ -2
وضرب يراد به  ، ضرب يراد به الي تحرير المواھب الطبيعية كما أسلفنا آنفا: نقسمه الي ضربين

واNستھ5ك والمعرفة بأساليب تنظيم اNنتاج  لمقدرة علي اNدارة الرشيدةاالي إكساب الخبرة الفنية ك
ق بطرق إستغ5ل موارد الثروة بإختراع ا@�ت أو بإستعمالھا وبترقية العلوم الطبيعية ذوالح

والتجريبية وبمتابعة اNختراع واNستكشاف والمعرفة بالطب والفلك والرياضة والھندسة أو التشريع 
رب من التعليم ا الضذوالقضاء أو التمريض الي آخر ما ھنالك من منادح التعليم المھني وھ

الرفاھية لbفراد وھو التعليم الرسمي والمسئولة عنه  ضروري لزيادة الثروة القومية ولتحقيق
ومن ثم يقع التمييز فيه بين  ، الحكومة المركزية التي يجب أن تخضع إعتباراته لحاجة الجماعة

 صالحا أن يكون طبيبا فليس كل رجل. الرجال والنساء � بل ويقع التمييز فيه بين الرجال والرجال
وإنما تصان مصلحة المجموعة  ، ومحاولة خلق الطبيب من الموسيقار إھدار لمصلحة المجموعة ،

مع مراعاة تنويع اNنتاج وتوازنه وفق مطالب  ، بتشجيع الموھبة الطبيعية وتثقيفھا في كل مطبوع
  .الخدمة العامة

عية محصوله مكارم اOخ5ق وھو التعليم ي يراد به الي تحرير المواھب الطبيذالتعليم ال -3
ات Oنه الوسيلة الوحيدة المفضية عن قرب قريب الي الحرية من الخوف التي بھا ذالمقصود بال

وحدھا يتمكن كل إنسان من تحقيق إنسانيته وفي تحصيله يستوي الرجال والنساء وتقع المسئولية 
و� يعدو واجب الحكومة فيه تنظيم الحياة  ، وكل إمرأة بمفردھا ، عنه علي عاتق كل رجل بمفرده

الخارجية علي شكل يمكن الفرد من رجل وإمرأة من أن يجد فيه أقل عدد ممكن من الصعاب و  
أكبر قدر ممكن من التشجيع في سبيل جھوده و� يعدو واجب الجماعة فيه خلق رأي عام سمح � 

  .كر المتحرريضيق بأنماط الشخصيات المتباينة و� يحارب مناھج الف

ا الكوكب وھو من ثم قد تمكن من سويداوات القلوب ذالخوف أول معلم عرفه اNنسان علي ھ -4
ق سمت الي مرتبتھا وومع أن الي  الخوف يرجع الفضل في ترقي الحياة اNنسانية سمتا ف. تمكينا

وقد أني لھا  نه تحريراتحررت ما ذالحاضرة فإنه � يتسني لYنسانية أن تبلغ الكمال المقدور لھا ا� إ
ات اNنسانية وبين العالم الواقعي ذلك التحرير حل الخ5ف البادي بين الذأن تفعل وسبيلھا الي 

لك بأن اNنسان بكل ما في نفسه من التركيب ذق والمظاھر التي تسمي بالطبيعة ئالمكون من الحقا
لم طبيعي إمتزجت انفسه أمام ع وشكوكه التفكيرية يري ، ومخاوفه ، ا@لي الضعيف وبكل رغباته

وخطره وامنه علي أسلوب كأنه في ظاھره يعمل علي أسس تناقض بناء التفكير  ، رحمته وقسوته
ه القوي المادية الصماء التي تحيط به ذالبشري فإلي أن يعيد اNنسان الوحدة واNنسجام بينه وبين ھ

حدة واNنسجام بينه وبين الطبيعة � بد له وھو لكي يعيد الو. � يمكنه أن ينتصر علي الخوف البتة
وثانيھما العمل علي السير  ه الطبيعةذعليه ھ ري تسيذمن أمرين إثنين أولھما معرفة حقيقة القانون ال

الطبيعة فقد حكاه  هي تسير عليذأما القانون ال: لك القانون � معارضا لهذبحياله سيرا مصاقبا ل
كائن ا� � وكل ما عداه مستمر التكوين  اعلويھا وسفليھجميعھا القرآن وروحه أن ليس في العوالم 

� يستقر له قرار و� يقيم علي حال وھو في تقلبه من صورة الي صورة وفي تطوره من حال الي 
حال خاضع كل الخضوع Nرادة حكيمة � مكان فيھا للمصادفة وإنما تاتي كل ما تأتي بقدر مقدور 

ا القانون � معارضا له وجب ذد اNنسان أن يسير بحياته سيرا مصاقبا لھا ما أراذوحساب دقيق فإ
 عليه أن يتمرن بطريقة منظمة علي أن يحيا دائما في حال من الوعي الداخلي واليقظة وضبط النفس

لك اOعمال التي يأتيھا بحكم العادة ذف5 يأتي أعماله صغيرھا وكبيرھا ا� بروية وتقدير حتي تقل ب ،
وكلما إزدادت أعمال الروية كلما  ، وكلما قلت أعمال العادة كلما زادت أعمال الروية لساعةوعفو ا
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ا إتسعت الحياة فقد علمت الخير ذوإ ، ھن وتنبھت المشاعر وأرھف الحس وأتسعت الحياةذأشرق ال
  .والحياة القادرة ھي الحياة الكاملة السعيدة التي ننشدھا جميعا. وإرادته وقدرت عليه

لكن كيف يمرن اNنسان نفسه بطريقة منظمة علي أن يحيا دائما في حالة من الوعي الداخلي و -5
 : واليقظة وضبط النفس؟؟ الجواب قريب

بان يقلد محمدا فى منھاج حياته  تقليدا واعيا مع الثقة التامة بانه قد اسلم نفسه الى ارادة ھادية تجعل 
بشخصية اعظم رجل وتعيد وحدة الفكر والعمل فى حياته مطابقة لروح القرآن وشخصيته متاثرة 

 ق5 واحدا متسقا قادرا على التوفياته الروحية كذاته المادية وذمن  قوتخل ، وجوده ووعيه كليھما
ات الروحية فى كل واحد ذات المادية والذاما توحيد ال: والتوحيد بين المظاھر المختلفة فى الحياة 

ة التوحيد التى ھى القاعدة ا�ساسية من قواعد ا�س5م ومعناه مؤتلف فھو الكسب العملى من عقيد
وموافقة العقل الظاھر للعقل الباطن وصدق ا�نسان مع تفسه صدقا ينتفى  مطابقة السيرة للسريرة

ب والنفاق والرياء ويتحد فيه الفكر والقول والعمل فيفكر الناس كما يريدون ويقول الناس ذمعه الك
يا " ا ھو مطلب القرآن الى الناس حين قال جل من قائلذالناس كما يقولون وھكما يفكرون ويعمل  

وتوحيد السيرة  "ما� تفعلونأيھا الذين آمنوا لم تقولون ما� تفعلون ؟ كبر مقتا عند � ان تقولوا 
  .افراد القطيع وقد سلف القول بذلكوالسريرة لدى الفرد ھو تحقيق فرديته التى ينماز بھا عن سائر 

  .عظمآن وليتخلق الناس بأخ5ق القرآن فان فيه خلق � اOرليقرا الناس القرآن وليتدبر الناس الق  -6

  

  المرأة 
المرأة غير الرجل ولكنه ليس افضل منھا لمجرد كونه رج5 وانما لكل منھما فضائله وھما فى  -1

ليست الفرد من ة ا�جتماعية زحمة الحياة متممان لبعضھما البعض حتى انه ليصح ان يقال ان الوحد
 التكئةرجل او امرأة وانما ھى الزوج من رجل وامرأة وكونھما متممين لبعضھما البعض يجعل 

فى تكوينه  اشرجتعلى التفضيل بينھما عبثا سخيفا وانما العبرة بان ينمى كل منھما فضائله التى 
ادا فطريا وحتى يحقق كل منھما مستعد له استعد ى قد خلق وھوذالحتى يخدم مجموعته فى ميدانه 

  .ه � يتكلف ما ليس من طبعه اصالةانسانيته بالصدق  مع نفس

قائم على المنافسة فى منادح الكسب وعلى المناجزة فى الا المجتمع ذمن مخلفات الماضى ا -2
 اذھ ، وھا وان يحيھاذللرجل وباعته نفسھا بيع السوام مقابل ان يغالمرأة ان خضعت  مسالك الحياة

اك � ذى ان يزول بشمول المساواة فى الفرص للرجال والنساء على السواء وحينغوضع سئ ينب
  .ساعد وانما قوة العقل وقوة الخلقتصبح المزية قوة ال

ة ا�مومة �نھا تصنع الرجال وقد تفردت بھا المرأة فينبغى ان تلقى نھاشرف مھنة فى المجتمع م -3
  .ابناؤھا ابرارا كراما كرامة ليجئمن المجتمع البر وال

اته وانما الغاية الحرية وھى حق طبيعى مقدس للرجال والنساء على ذغاية فى  روليس السف – 4
ولن تشب ا�نسانية من  ، السواء وللحرية ثمن وھو حسن التصرف فيھا وتحمل المسئولية عنھا

 ، وللمرأة السافرة ، الطفولة الحاضرة الى الرجولة المرتقبة ا� بتحمل تبعات حرية التصرف
الحسنة التصرف فى الحرية الواسعة التى لديھا افضل واكمل من المرأة المتحجبة الحسنة التصرف 

فينبغى ان يعين الرجال ازواجا وآباء وأخوانا النساء على اكتساب . فى الحرية الضيقة التى لديھا 
  .ى فى تلك الحرية المكتسبة التصرف الفردى والجماع اكبر قسط ممكن من الحرية على ان يحسنّ 
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وھل يجب ان تزول ؟؟ ك5 ان الغيرة ما ينبغى ان تزول فانه ما من امة  ، ولكن اين الغيرة  -5
ولكن يجب ان � يكون  .� ونزعت الصيانة من حجور نسائھاا ، نزعت الغيرة من صدور رجالھا

تبارھا ملكا خاصا بالرجل المرأة باع 5لغاستوالحرص على  ، مصدر الغيرة الخوف وسوء الظن
والصون لدى جميع  وانما يكون مصدر الغيرة لدى الرجل حرصة العام على مكارم ا�خ5ق بالعفة

بان يعف  سدود والقيود وانمالاوالنساء حيث وجدن وھو يجب ان يحمل زوجه على العفة � بالزجر 
 :قائلين يقولدق الوان اص "عفوا تعف نساؤكم" :المعصوم يقولھو بسيرته وسريرته فان 

  .ه ھى الغيرة الكريمةذوھ ، فليكن الرجل طيبا تكن المرأة طيبة "والطيبات للطيبين"

�نھا ثمن  ، بھا 5عطا�ضا كان للمرأة حقوق فان عليھا واجبات ما ينبغى لھا ان تتخلف عن ذا -6
تكون رج5 وانما  ه الواجبات ان تعلم انھا ليست رج5 بل ليست مزيتھا فى انذواول ھ. حقوقھا 

 ، كما ان مزية الرجل فى ان يكون رج5 كامل الرجولة ، مزيتھا فى ان تكون انثى كاملة ا�نوثة
ى تلتقى فيه وتترعرع فضائل الرجولة الكاملة ذلق الجو الخا فانھا ستذا استيقنت المرأة من ھذفا

  .شجاعة والعفة والمروءةوال ، العدلو ، الحب والجمال والرحمة والتسامح: وا�نوثة الكاملة

  

  خاتمة 
ا فيما يتعلق بالمدنية الجديدة التى ينشدھا الحزب  الجمھورى وھى مدنية اس5مية � ذا ھذاما بعد فھ

شرقية و� غربية وانما الفت بين فضائل الشرق وفضائل الغرب فى نسق وورثت تراث البشرية فى 
فليصدقنى ھؤ�ء انا المنال غير ممكنة التحقيق  بحثھا الطويل عن الحق فان ظنھا اقوام انھا بعيدة

و� اصحاب خيال وانما نحن نقدم بھا منھاجا تعليميا ممكن التطبيق مضمون  ، لسنا فيھا شعراء
النجاح وھو منھاج عملى كالطعام والشراب وكل ما ھناك ان تراعى كل امة فى تطبيقه امكانياتھا 

نسانية ه المدنية الى اNذونحن نتقدم بھ. ى تبلغ اوجهثم تترقى وتتطور فى مراقيه حت ، الحاضرة
قبل ان  ، �ن نطبقھا داخل حدودنا الجغرافيةجمعاء � نفرق بين قبيل منھم ونعلم حق العلم ان علينا 

ج5ء ا�ستعمار فى سبيل تطبيقھا لھى ا وةخطوان اول . نتوقع استجابة لھا من ا�فاق اOخرى
ا فكر الناس ذو� تضم الصفوف ا� ا. ا�ستعمار �بد من ضم الصفوف5ء جوN. اج5ء تاما ناجزا

جيدا ان داءنا  علمنوا جميعا شيئا واحدا وسلكوا جميعا سبي5 واحدا ولقد بواح ، جميعا فى شئ واحد
 ، هدولمقاص العضال ھو التفرقة التى نشات من سوء فھم بعض الناس �غراض بعضھم ا@خر

 ، ف ا�مزجة والميول فى افراد البيئة ا�جتماعية الواحدة اخت5فا كبيراومرد سوء الفھم ھو اخت5
ه العادات المختلفة تقوى بطول ذتحمل الناس على عادات مختلفة وھ ، لك بان ا�مزجة المختلفةذ

حتى تصبح حواجز بين ا�فراد تفرق اھواءھم وتباعد بين قلوبھم وتباين اساليب تفكيرھم ، المراس
جميعا الى ترسم روح السنة بتقليد محمد والى ا�ھتداء باخ5ق القرآن فستتوحد بيئتنا ا ماعدنا ذفا

وسنلتقى جميعا فى فكرة واحدة ھى  ، ا�جتماعية وستتشابه عاداتنا وستتقارب اساليب تفكيرنا
. وسنسلك جميعا طريقا واحدا ھو طريق الحق  ، الحرية وسنحب جميعا شيئا واحدا ھو الكمال

ينا معرفة الحق تبعة العمل بالحق وايسر مايقضى به العمل بالحق عدم التعاون مع وستلقى عل
 ، اانت حين تدفع الضريبة لحكومة مستعمرة او حكومة مفسدة انما تعينھا على باطلھ كالمبطل فان

وايسر سبيليك ان تمتنع عن اعانتھا وتابى . لك كف5 من اصرھا ذبوتتحمل  ، وتشاركھا فى افكھا
ى � يجلو ا�ستعمار ج5ء تاما بايسر منه و� اقل ذا ماعنينا بالعصيان المدنى الذوھ. ن معھا التعاو

..  
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